Městské divadto Mladá Boleslav
Palackého 263
293 80 Mtadá Boleslav

Smlouva é.3l2o!7
o uskutečněnídivadelního představení

Městské divadlo Mladá Boleslav
(lČo łaoaso35, DIč - cz 48683035)

osvobozené plnění dle 561 odst. e) zák. č. 235/2004 Sb. Zákona o DPH
příspěvkovou organizací města Mladá Boleslav
zastoupené Mgr . Janetou Benešovou, ředitelkou
dáleienMDMB)
bankovní spoien
a

í

Východoěeské divadlo Pardubice
U Divadla 50, 53162 Pardubice

(tco - 088358, Dtc - czooogS3ss)
zastoupený panem Mgr. Petrem Dohnalem, ředitelem (dáte ien pořadatet)
l. - Pořadatel uspořádá na svůi náktad představení MDMB

s NEBoŽľĺxeľ{V PATÁcH - Alec Coppel
dne 24. ledna 2ot7 cca v 19.15 hodin

(po skončeníúvodníchprostovů)

na scéně Východočeského divadla v Pardubicích v rámci GRAND festivalu smíchu

(obsazeni: lvo Theimer, Lucie Matoušková, Roman Teprt, Eva Reiterová, lvana
Nováěková, Martin Hrubý, Miroslav Babuský, Luděk Jiřík, Libor Stach a dalšĺ).

ll. Cena
Za uskutečněnípředstavenívčetně všech náktadů spoiených s ieho uvedením
(doprava, diety) uhradí pořadatel proti faktuře, kterou MDMB vystaví,
celkovou částku:52 000 Kě.
lll. - Pořadatel se dále zavazuie

t.

převzít povinnosti MDMB vůčinositelům práv a nahlásit a zaplatit autorské honoráře
Aura-Pont s. r. o. Radlická 99, 15o 00 Praha 5 (allř
a sám zaplatit poptatky z hrubé trŽby za užitídíla. Tímto MDMB poskytuie Pořadateli
podlicenci k užitídíla v domluveném termínu.
2. umoŽnit agentuře Dilia kontrolu účetníchdokladů za účelemověření správnosti
hlášení.
3. Zaiistit v den představení na vlastní náklady pořadatelskou, technickou a požární
službu.
4. Zaiistit prodei programů, které MDMB přiveze na pohostinské vystoupení.
5. Co neiúčinněiipropagovat zakoupené představení.
6. Zařídit,
- aby bylo v den představení vyklizené ieviště se zavěšeným horizontem
- aby bylo uklizeno a zatopeno Ve všech provozních místnostech , které bude MDMB
potřebovat ke svému vystoupení (min 18 "c)

ľ

-

přístup do osvětlovací a zvukové kabiny včetně přítomnosti s]užeb
možnost občerstvenípro všechny účastníkyzäiezdu
úklid ieviště po stavbě scény
7. Zaiistit možnost příiezdu náktadního auta IVECO (g Đ a autobusu s účinkuiícími
k divadlu a ieiich následné zaparkování.
8. Pořadatel můžepořizovat fotografie pro účelypropagace festivalu.

-

Datšíeventuální podmínky.
t. Volné ieviště v den představení včetně přítomnosti místníhotechnika ve 13.00 hodin
2. Přítomnost zvukaře a osvětlovače ve 14.00 hodin.
3. Čistéa vytopené šatny pro 4 ženy a 7 mužů1,5 hodiny před začátkem představení.
4. MDMB si při nedodržení výše uvedených podmínek vyhrazuie právo zrušit představení
na náklady pořadatele.
5. Pořadatel zaiistí radiov'ú k]id v budově v rozsahu 734 - 780 MHz
lV.

- Městské divadlo Mtadá Boleslav

se zavazuie
1'. Uskutečnit představení v dohodnutém termínu s maximální uměleckou odpovědností
2. Být na místě představení neipozděii 30 minut před začátkem představení
3. zá;istĺt hostuiící umělce, pokud v představení vystupuií
4. Uhradit honoráře hostuiícím umělcům v představení

V.

Vl. - Závěrečná ustanovení
7. V případě, že bude představení ze strany pořadatele zrušeno v den představení,
zaptatí pořadatel až. L00o/o siednané částky a ostatní výdaie spoiené s představením.
2. V případě zrušenípředstavení 7 dnů před termínem, zaplatí pořadatel 50olo siednané
částky.
3. Bude-li představení znemožněno z důvodu vyššímoci bez zavinění MDMB, dohodnou
se obě strany na náhradním představení, popř. na náhradním termínu.
4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou stran. Je vyhotovena Ve třech
exemplářích, které Vám zasílám a dvě potvrzená vyhotovení vraťte obratem MDMB.
Smlouva bude zveřeiněna v registru smluv podle zákona 34ol2oL5 sb.
V Mladé Boleslavi dne 14. listopadu 2016
Za Východoěeské divadlo Pardubice
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Za MDMB
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ł.

Technický tist - S nebožtíkemv patách
minimální rozměry

ieviště: 8,5 metrů šířka

7,5 metrů hloubka od opony
3x tah v zadní části scény
OPONA!!! - hraie

forbína

zvláštnĺtech nické podmínky:
2

pianinoneboklavír:
dýmy nebo

kouře:
zvuk:

zvukař
světIa

techniky na pomoc při nakládce a vyktádce

@
cigareta, zapalovač a sirky v druhé polovině hry
3x port (frekv. 740 - 776 Mhz)
2x přehrávač (compackt flash) - vtastní
+ sampter přehrávač - vlastní
cetkem tedy 9x vstup do mixpultu
ozvučení- přední, zadní
moŽnost připoiení akt. repro (xtr) na ievišti

ZdeněkSedlář--

osvětlovací pult s min. 15ti sM + obsluha
min. - 8x stmívaná zásúvka na ievišti
3x FHR 1000W na každémportále
8x FHR 1000W most
4x FHR 1000W na každélávce
6x FHR 1000W na kaŽdé straně hlediště

osvět]ovaě Michal Václavek

--b

vedoucĺ umě]eckotechnického provozu - Jiří Rendvanský -

Il-'

t

